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 ملخص البحث
لطبلب  ادلفردات العربية تعليم كصبلحيتها يف تطوير اللعبة التعليميةـ، َِِِ، دمحم فخر الريزا

اإلسبلمية دبنطقة كوات كارينجٌن الشرقية   الفصل العاشر دبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية
، البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية كالتعليم جبامعة كاليمنتاف الوسطى

ن، ادلاجستًن، أنتسارم اإلسبلمية احلكومية ببنجرماسٌن. ادلشرؼ األكؿ: د. توفيق الرمح
 ، ادلاجستًن.دمحم إقباؿ الشوقي كادلشرؼ الثاين

 اللعبة التعليمية, تعلي  ادلرراات ,  تطويرالكلمات األساسية
 الفصل لطبلبكصيبلحيتها ية لتعلم ادلفردات العربية لعبة تعليم طويرت بحثال اقدـ ىذي
 ، كاليمانتافالشرقية كارينجٌن ، منطقة كواتالثانوية اإلسبلميةتدين ادلهدرسة سبيل دبالعاشر 
ال يزاؿ يتم  الثانوية اإلسبلميةتدين هادلمدرسة سبيل أف تعلم ادلفردات يف  . ككجد الباحثالوسطى

من خبلؿ كتابتها مث قراءهتا دكف أم صور أك تعليمات من ادلفردات اليت يتم تدريسها. يعد فهم 
طبلب على الفهم، لتحدث ابدلفردات. دلساعدة الالطبلب للمفردات أمرنا مهمنا للغاية ألهنم ديكنهم ا

، خاصة جملموعة ألعاب ربظى بشعبية كبًنة حالينا تعلم ادلفردات يف شكل كسائل أنشأ الباحث
ىذا البحث عبارة عن حبث يستخدـ أسلوب هنج التطوير  الطبلب الذين ما زالوا يف سن ادلراىقة.

(R & D)  من خبلؿ أخذ تصميم حبث تطويرSugiyono  حل من مرا َُالذم حيتوم على
مراحل من التطوير، كىي اإلمكانيات كادلشكبلت، كمجع  ٓالتطوير، مث قاـ الباحث بتعديلو إىل 

مت مجعها ، كاختبار الصبلحية. كمراجعة التصميم. مصادر البياانت اليت ادلعلومات، كتصميم اللعبة
تصميم ىذه اللعبة التعليمية مع كتاب تعليم  كاالستبياف. مت تكييف دلبلحظةمن خبلؿ تقنيات ا

كأيضنا استنادنا إىل نتائج ربليل ادلشكبلت اليت يواجهها  Moh. Ilyasاللغة العربية الذم ألفو 
 نسبة مئويةصلت على تعليمية لتعلم ادلفردات العربية ح لعبةنتائج ىذه الدراسة عبارة عن  الطبلب.

من  %ٓ,ٕٖ نسبة مئوية. مث احصل على جيدٌن يف معيار كاللغة ادلشمول وادمن خرباء ادل %ّٕ
ديكن , بناءن على تقييم اختبار الصبلحية. جًدا جيدادلشمولٌن يف معايًن  الوسائل التعليمخرباء 

القوؿ إف اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات اليت صنعها الباحث قابلة للجدؿ يف مساعدة الطبلب على 
بعض التحسينات اليت جيب إجراؤىا من أجل تقليل أكجو القصور ادلوجودة تعلم ادلفردات العربية مع 

 يف اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات العربية.
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Skripsi ini menyajikan tentang perancangan game edukasi pembelajaran 

kosakata bahasa Arab dan kelayakannya untuk siswa kelas 10 Madrasah Aliyah 

Sabilal Muhtadin kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Peneliti 

menemukan di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin pembelajaran kosakata masih 

dilakukan dengan cara dituliskan kemudian dibacakan tanpa adanya gambar atau 

petunjuk dari kosakata yang diajarkan. Pemahaman siswa terhadap kosakata 

sangat penting karena dengan kosakata mereka dapat berbicara. Untuk membantu 

pemahaman siswa peneliti membuat media pembelajaran kosakata dengan bentuk 

game yang saat ini banyak digemari khususnya untuk golongan siswa yang masih 

dalam masa remaja. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan  metode 

pendekatan pengembangan (R&D) dengan mengambil desain penelitian 

pengembangan Sugiyono yang tedapat 10 tahap pengembangan, kemudian 

dimodofikasi peneliti menjadi 5 tahap pengembangan, yaitu potensi dan masalah, 

mengumpulkan informasi, desain game, uji validitas dan revisi desain. Sumber 

data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan angket. Perancangan game 

edukasi ini disesuaikan terhadap buku pembelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh 

Moh. Ilyas dan juga berdasarkan hasil analisis masalah yang dihadapi oleh siswa. 

Hasil dari penelitian ini adalah game edukasi pembelajaran kosakata bahasa Arab 

mendapatkan persentase 73% dari ahli materi dan bahasa yang termasuk dalam 

kriteria Baik. Kemudian mendapatkan persensate 87,5% dari ahli media termasuk 

dalam kriteria Sangat Baik. Berdasarkan penilaian uji validitas tersebut, game 

edukasi pembelajaran kosakata yang peneliti buat bisa dibilang layak untuk 

digunakan dalam membantu pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa dengan 

beberapa perbaikan yang harus dilakukan agar mengurangi kekurangan-

kekurangan yang terdapat dalam game edukasi pembelajaran kosakata bahasa 

Arab. 
  


